ผนวก ข ๑/26
ผนวก ข. ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบอานาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองปฏิบัติราชการแทน
เกี่ยวกับการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ ฯลฯ

แนบท้ายคาสั่งจังหวัดระยอง ที่ 8084/2563 ลงวันที่ 5 มิถนุ ายน 2563
ลาดับ ส่วนราชการ
20 สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดระยอง

อานาจหน้าที่
1. การอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันหรืออนุมัติจ่ายเงิน
บารุงของสถานบริการสาธารณสุขที่เกี่ยวกับ
การซื้อหรือจ้างในวงเงินที่เกินกว่าที่ได้รับมอบ
อานาจให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลจังหวัด หรือผู้อานวยการ
โรงพยาบาลชุมชน
๒. การอนุญาต และออกใบอนุญาต เกี่ยวกับ
ยาแผนปัจจุบันและยาแผนโบราณ รวมทั้ง
การดาเนินการใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องตาม
พระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐
๓. การย้ายสถานที่ขายยา การออกใบแทน
ใบอนุญาตขายยา การต่ออายุใบอนุญาตและ
การอนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
เกี่ยวกับยา
๔. การอนุญาตให้นักศึกษาของสถานศึกษานอก
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดูงานหรือฝึก
ปฏิบัติงาน

กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง มติ ครม.
- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
เงินบารุงของหน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๖
และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๔
- พระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐
- คาสั่งจังหวัดระยอง ที ๕๘๙/๒๕๔๗
ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๗

- พระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๒ มาตรา ๔,
๑๗, ๓๕ และ ๖๓
- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
การให้นักศึกษาของสถานศึกษานอก
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขดูงาน
หรือฝึกปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๒๘
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
๕. การอนุญาตหรืออนุมัติให้ข้าราชการพนักงาน
การลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕5
ราชการ ลูกจ้างประจา ลาไปศึกษา ฝึกอบรม
ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยในต่างประเทศ ยกเว้น - ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ.2547
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองให้เป็น
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
อานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
ลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
พ.ศ.๒๕๓๗
6. การพิจารณาอนุญาตหรืออนุมัติให้ลาไปศึกษา - ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ
การลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
7. การลงนามเป็นผู้รับสัญญาในการทาสัญญา
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ
ทาสัญญาและการชดใช้เงิน
8. ให้ความเห็นชอบในการแก้ไขสัญญาลาไปศึกษา กรณีรับทุนการศึกษา ลาศึกษา
หรือฝึกอบรมภายในประเทศและต่างประเทศ
ปฏิบัติการวิจัยและปฏิบัติงาน
ลงนามในสัญญาเป็นผู้รับสัญญา ที่มีการแก้ไข
ในองค์การระหว่างประเทศ
ดังกล่าว
พ.ศ. 2548

ผนวก ข ๒/26
ลาดับ

ส่วนราชการ

อานาจหน้าที่
9. การคิดคานวณค่าปรับและคิดคานวณดอกเบี้ย
ในการผิดสัญญารับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
10. การเรียกชดใช้ค่าปรับและค่าเสียหายจากผู้ผิด
สัญญารับทุนลาศึกษา ฝึกอบรม ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ตามที่
กระทรวงการคลังกาหนด
11. อนุมัติให้ผู้ผิดสัญญารับทุนการศึกษาใน
ประเทศและต่างประเทศที่ผิดสัญญาเพราะ
ลาออกจากการศึกษา ถูกพักการศึกษาหรือออก
จากการศึกษาด้วยเหตุผลใด ๆ ในระหว่าง
ที่กาลังศึกษาอยู่ ผ่อนชาระหนี้ รวมทั้งการทา
ความตกลงกับกระทรวงการคลังกรณีผู้ผิดสัญญา
ขอผ่อนชาระหนี้นอกเหนือหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงการคลัง
12. อนุมัติให้ผู้ผิดสัญญารับทุนการศึกษา ลาศึกษา
ฝึกอบรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ผ่อนชาระหนี้ รวมทั้งการทาความตกลงกับ
กระทรวงการคลังกรณีผู้ผิดสัญญาขอผ่อนชาระ
หนี้นอกเหนือหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง
13. จัดให้ผู้ผิดสัญญารับทุนการศึกษา ลาศึกษา
ฝึกอบรม ทั้งในและต่างประเทศ ที่ได้รับการ
อนุมัติผ่อนชาระหนี้ ทาหนังสือรับสภาพหนี้ผ่อน
ชาระหนี้ และสัญญาค้าประกัน ตามแบบที่
กระทรวงการคลังกาหนด
14. ยินยอมให้ผู้ผิดสัญญารับทุนการศึกษา
ลาศึกษา ฝึกอบรม ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ นับระยะเวลาการกลับเข้ารับ
ราชการเป็นระยะเวลารับราชการชดใช้ตาม
สัญญา และจัดให้ผู้ผิดสัญญากลับเข้ารับราชการ
จัดทาสัญญาผ่อนผันและสัญญาค้าประกัน ตาม
หลักเกณฑ์และแบบที่กระทรวงการคลังกาหนด
15. การประสานงานกับกรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง สานักงาน ก.พ. หรือ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการ
เกี่ยวกับสัญญารับทุนการศึกษา ลาศึกษา
ฝึกอบรม ทั้งในและต่างประเทศ จนเสร็จการ

กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง มติ ครม.
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ.
2537
-หนังสือ ก.พ. ที่ นร 1013.8.5/ว 22 ลง
วันที่ 15 กันยายน 2552
- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
การฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล
หลักสูตร 1 ปี พ.ศ. 2558
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล
ของลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2545
- คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ 1398/2559
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2559
(ข้อ 6 – 18 )
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ลาดับ

ส่วนราชการ

อานาจหน้าที่
กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง มติ ครม.
16. การพิจารณาอนุมัติยกเว้นดอกเบี้ยผิดนัดและ
ดอกเบี้ยผ่อนชาระกรณีผู้ผิดสัญญาขอชาระเงิน
ทั้งจานวนในทันทีหรือภายในกาหนด 6 เดือน
นับแต่วันที่พ้นกาหนดทวงถาม ตามหนังสือทวง
ถามให้ชาระหนี้ฉบับแรกและเป็นกรณีที่ยังไม่มี
การดาเนินคดีในชั้นศาล
17. การดาเนินการอื่นที่เกี่ยวกับการทาสัญญาการ
ชดใช้เงินกรณีรับทุนการศึกษา ลาศึกษา
ฝึกอบรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง
กระทรวงการคลังกาหนดให้เป็นอานาจของ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
18. การพิจารณาอนุมัติการฝึกอบรมของลูกจ้าง
ชั่วคราวสาหรับการฝึกอบรมที่มีระยะเวลาเกิน
กว่า 3 เดือน
19. การออกบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2543)
ออกตามความในพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. 2541
20. การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบารุงของหน่วย
- คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวง
บริการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ 1895/2561 ลว. 5
สาธารณสุขที่อยู่ในความรับผิดชอบ หรือใน
มิ.ย. 2561
จังหวัดของตน ครั้งหนึ่งเกินกว่า 10,000,000
บาท (สิบล้านบาท) แต่ไม่เกิน 20,000,000
บาท (ยี่สิบล้านบาท)

